
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dot. bazy osób wnioskujących o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych  

w rozumieniu unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że: 

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy                 

pl. Powstańców Warszawy 1;  

 Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail: 

iod@duw.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia uprawnień do pobierania 

świadczeń rodzinnych/świadczenia wychowawczego, w sprawach w których mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 

 Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych są art. 23 

ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j: Dz. U.  

z 2020r. , poz. 111 ze zm.), art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.); 

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych odbiorców niż upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa; 

 Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego, organizacji 

międzynarodowej: Krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

i Konfederacji Szwajcarskiej; 

 Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja mogą być przechowywane przez okres 

określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

 posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 



przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych w zakresie dopuszczonym przepisami 

prawa; 

 podanie danych jest wymogiem ustawowym;  

 w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozstrzygnięcie uprawnień do 

świadczeń;  

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

 

 


